
Polityka Programu Partnerskiego
1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Programu Partnerskiego („Polityka Programu Partnerskiego”) reguluje
zasady programu partnerskiego („Program Partnerski”) udostępnianego przez Raccoon
Technologies Poland Sp. z o.o. prowadzącą działalność pod marką Raccoon.Recovery (dalej
jako „Raccoon”, „my”, „nasz”, „nas” lub inne formy tego zaimka). Niniejsza Polityka Programu
Partnerskiego stanowi całość umowy i porozumienia pomiędzy Raccoon a osobą lub
podmiotem uczestniczącym w Programie Partnerskim (dalej jako „Podmiot Partnerski”,
„Państwo”, „wy” lub „ty”),

1.2. Prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem, ponieważ wraz z Warunkami
Użytkowania stanowi on prawnie wiążącą umowę pomiędzy Państwem a Raccoon. Rejestrując
swoje Konto Użytkownika Centrum w Aplikacji, a następnie korzystając z Powiązanego
Narzędzia, zgadzają się Państwo przestrzegać i być związanymi wszystkimi zasadami i
warunkami niniejszej Polityki Programu Partnerskiego.

2. Definicje

„Lead Partnera” oznacza potencjalnego klienta, który kliknie na Link Zaproszenia
udostępnionego przez nas za pośrednictwem Aplikacji.  

„Link Zaproszenia” oznacza link śledzący, który udostępniają Państwo swoim Klientom w celu
ich rejestracji i korzystania z naszej Aplikacji.

„Powiązane Narzędzie” oznacza narzędzie pod nazwą Tapfiliate, które udostępniamy Państwu
do korzystania po włączeniu Państwa do Programu Partnerskiego w celu uczestnictwa w
Programie Partnerskim.

„Aplikacja” oznacza aplikację desktopową Raccoon.Recovery Light firmy Raccoon,
umożliwiającą uczestnikom kontynuowanie ćwiczeń fizycznych, których nauczyli się korzystając
z instruktażu specjalisty oraz dzięki lekcjom video, dostępną w formie zasobów video
zgromadzonych chmurze.

„Prowizja” oznacza kwotę płatną przez nas na rzecz Partnera z tytułu każdej Transakcji Klienta.

„Klient” oznacza użytkownika Aplikacji, który nabył dostęp do Aplikacji jako Lead Partnera.

„Transakcja Klienta” oznacza zakup dostępu do Aplikacji przez Klienta.

Definicje zawarte w Warunkach Użytkowania i Polityce Prywatności stanowią integralną część
niniejszej Polityki.

3. Udział w Programie Partnerskim

3.1. Rejestrując się w Aplikacji jako Użytkownik Centrum zgodnie z Warunkami Użytkowania
użytkownik automatycznie uzyskuje konto zarejestrowane w ramach Powiązanego Narzędzia.

3.2. Za każdego nowego Klienta, który dokona Transakcji Klienta po kliknięciu w udostępniony
przez Państwa Link Zaproszenia wypłacimy Państwu Prowizję, o ile zgodnie z niniejszą Polityką
są Państwo uprawnieni do jej otrzymania.  Początek dostępu Klienta wyznacza dzień pierwszej
Transakcji Klienta, a Prowizja z tego tytułu zostanie Państwu wypłacona po zaakceptowaniu
przez nas tejże Transakcji Klienta zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

3.3. Aby być uprawnionym do wypłaty Prowizji (i) Lead Partnera musi zostać zaakceptowany i
być ważny zgodnie z postanowieniami pkt. 4 niniejszej Polityki, (ii) musi mieć miejsce



Transakcja Klienta, (iii) Klient musi pozostać klientem i nie może zwrócić się o zwrot opłat
zgodnie z Polityką Zwrotów.

3.4. Podmiot Partnerski nie będzie uprawniony do otrzymania Prowizji ani żadnego innego
wynagrodzenia od nas z tytułu jakichkolwiek innych transakcji dotyczących innych usług lub
produktów Raccoon lub jeżeli: (i) wypłata takiego wynagrodzenia jest zabroniona lub
ograniczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji lokalnych, (ii) Klient
zapłacił lub zapłaci prowizję, opłatę za polecenie lub inne wynagrodzenie bezpośrednio na
Państwa rzecz, (iii) wypłata Prowizji została uzyskana sposobami oszukańczymi, dzięki
niezgodnemu z przeznaczeniem wykorzystaniu Linku Zaproszenia, z naruszeniem jakichkolwiek
udostępnionych Państwu Polityk Programu Partnerskiego, dzięki niewłaściwemu wykorzystaniu
Powiązanego Narzędzia lub innymi sposobami, które w naszej opinii są niezgodne z duchem
Programu Partnerskiego.

3.5. W sytuacji konfliktu interesów z innym podmiotem partnerskim, możemy podjąć decyzję o
wypłacie Prowizji na rzecz tego Podmiotu Partnerskiego, który wedle naszego wyłącznego
uznania jest do niej najbardziej uprawniony. Możemy wstrzymać wypłaty Prowizji w przypadku
niespełnienia w dowolnym momencie któregokolwiek z kryteriów kwalifikowalności do jej
wypłaty określonych w niniejszym podpunkcie. 

4. Prowizje i Wypłaty

4.1. Podmiot Partnerski jest uprawniony do otrzymania jednorazowej Prowizji za każdą
Transakcję Klienta potwierdzoną przez Raccoon, w kwocie określonej w Państwa Powiązanym
Narzędziu.

4.2. Prowizja jest należna nie częściej niż raz w miesiącu i w przypadku, gdy łączna kwota
Prowizji należnych Podmiotowi Partnerskiemu w danym miesiącu przekracza 100 (sto) EUR (lub
równowartość tej kwoty w innej walucie). Kwoty mniejsze niż 100 (sto) EUR (lub równowartość
tej kwoty w innej walucie) będą automatycznie przenoszone na kolejny miesiąc.

4.3. Wszystkie Prowizje będą wypłacane wyłącznie w euro. W przypadku, gdy używają Państwo
innej waluty lokalnej na terenie UE, Raccoon nie pokrywa żadnych opłat związanych z wymianą
waluty, lecz obciążają one Państwa. Płatności będą dokonywane przelewem bankowym po
otrzymaniu przez Raccoon od Podmiotu Partnerskiego pisemnego zawiadomienia na adres
service@raccoon.world. Takie pisemne zawiadomienie powinno zostać wysłane nie później niż
ostatniego dnia roboczego miesiąca, natomiast płatność z tego tytułu zostanie dokonana w
terminie pierwszych 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych miesiąca następującego po miesiącu, w
którym Podmiot Partnerski zawnioskował o wypłatę Prowizji. Podmiot Partnerski jest
odpowiedzialny za przekazanie Raccoon kompletnych i poprawnych danych bankowych i ponosi
wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia powstałe na skutek nie wykonania
powyższego obowiązku.

4.4. W przypadku, gdy Raccoon poweźmie podejrzenia odnośnie jakichkolwiek Państwa działań,
Raccoon może opóźnić wypłatę Prowizji o nie więcej niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych w
celu zweryfikowania odnośnych transakcji. Raccoon zastrzega sobie prawo do ponownego
przeliczenia, unieważnienia lub zdyskwalifikowania Klienta lub Prowizji w przypadku
stwierdzenia działań o charakterze oszukańczym, podstępnym lub w inny sposób niezgodnych z
prawem.

4.5 Podmiot Partnerski będzie uprawniony do otrzymania Prowizji z tytułu zaakceptowanych
przez Raccoon Transakcji Klienta wygenerowanych przez Lead Partnera przy pomocy
udostępnionego Państwu Linku Zaproszenia. Lead Partnera będzie uważany za ważny i
zaakceptowany jeżeli, wedle naszego uzasadnionego ustalenia, jest on nowym potencjalnym



klientem Raccoon. W przypadku, gdy Lead Partnera nie dokona zakupu dostępu do Aplikacji, nie
będą Państwo uprawnieni do otrzymania Prowizji. 

4.6. W celu otrzymania płatności w ramach Programu Partnerskiego, muszą Państwo: (i)
wyrazić zgodę na Warunki Użytkowania Powiązanego Narzędzia; (ii) wykonać wszystkie kroki
niezbędne do utworzenia Państwa konta w Powiązanym Narzędziu zgodnie z naszymi
instrukcjami, (iii) dysponować dla tego konta ważną i zaktualizowaną metodą płatności w
Powiązanym Narzędziu oraz (iv) wykonać wszystkie obowiązki podatkowe.

5. Brak wyłączności

Niniejsza Polityka Programu Partnerskiego nie stanowi umowy na wyłączność pomiędzy
Państwem a Raccoon. Zarówno Państwo, jak i Raccoon będą uprawnieni do rekomendowania
podobnych produktów i usług osób trzecich i współpracy z innymi podmiotami w związku z
projektowaniem, sprzedażą, instalacją, wdrażaniem i korzystaniem z podobnych usług i
produktów osób trzecich.

6. Szkolenie i wsparcie

W ramach Programu Partnerskiego możemy bezpłatnie udostępniać Państwu różne webinary i
inne zasoby. W przypadku, gdy udostępnimy Państwu takie zasoby, będą Państwo zachęcać
swoich specjalistów lub inny właściwy personel do uczestnictwa w szkoleniach lub innych
rekomendowanych i udostępnianych przez nas programach certyfikacyjnych. Raccoon jest
uprawniony do zmiany lub wstrzymania wszystkich lub niektórych benefitów lub ofert
związanych z Programem Partnerskim bez uprzedzenia.

7. Znaki towarowe

7.1. Udzielają nam Państwo niewyłącznego, nieprzenaszalnego i bezpłatnego prawa do
korzystania i prezentowania Państwa znaków towarowych, znaków usługowych i logotypów
(„Znaki Podmiotu Partnerskiego”) w związku z Programem Partnerskim i niniejszą Polityką.

7.2. W okresie Państwa uczestnictwa w Programie Partnerskim, w przypadku udostępnienia
Państwu naszego znaku towarowego, mogą Państwo korzystać z niego tak długo, jak długo
przestrzegają Państwo związanych z tym wymagań określonych w niniejszym artykule. 

7.3. Podmiot Partnerski zobowiązany jest: (i) korzystać z wizerunku udostępnionego mu znaku
towarowego Raccoon bez wprowadzania do niego jakichkolwiek zmian; (ii) korzystać ze znaków
towarowych Raccoon wyłącznie w związku z Programem Partnerskim; (iii) przestrzegać
naszych Warunków Użytkowania dotyczących korzystania z naszego znaku towarowego; oraz
(iv) niezwłocznie zaprzestać korzystania z naszego znaku towarowego na nasze żądanie. 

7.4. Podmiot Partnerski nie może: (i) korzystać ze znaku towarowego Raccoon w sposób
mylący lub dyskredytujący; (ii) korzystać ze znaku towarowego Raccoon w sposób sugerujący,
że wspieramy, sponsorujemy lub akceptujemy Państwa usługi lub produkty; (iii) korzystać z
naszego znaku towarowego w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub w
związku z jakimikolwiek tematami lub materiałami o charakterze obscenicznym, nieobyczajnym
lub niezgodnym z prawem.

8. Rozwiązanie

8.1. Każda ze stron może zakończyć udział Podmiotu Partnerskiego w Programie Partnerskim
ze skutkiem natychmiastowym poprzez doręczenie drugiej stronie pisemnego 10 (dziesięcio-)
dniowego wypowiedzenia.



8.2. Raccoon zastrzega sobie prawo do zakończenia udziału Podmiotu Partnerskiego w
Programie Partnerskim w dowolnym czasie ze względu na zachowanie Podmiotu Partnerskiego
stanowiącego istotne naruszenie niniejszej Polityki Programu Partnerskiego lub zachowanie,
które Raccoon, wedle wyłącznego własnego uznania, uważa za szkodliwe dla jego działalności
lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.

8.3. W przypadku zakończenia udziału Podmiotu Partnerskiego w Programie Partnerskim,
Podmiot Partnerski otrzyma wszystkie należne mu i niewypłacone jeszcze Prowizje Partnerskie
w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od zakończenia współpracy.

9. Stosunki Stron

Raccoon i Podmiot Partnerski są niezależnymi podmiotami. Żadne z postanowień niniejszej
Polityki Programu Partnerskiego nie ustanawia żadnej spółki osobowej, nie tworzy stosunku
pracy, przedstawicielstwa, agencji ani joint venture pomiędzy stronami. Podmiot Partnerski nie
jest upoważniony do występowania w imieniu Raccoon.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1. Program Partnerski zapewniany jest w takim kształcie, w jakim aktualnie obowiązuje i jest
dostępny, a Podmiot Partnerski przystępuje do niego na własne ryzyko. Raccoon nie składa
żadnych oświadczeń ani zapewnień, ani wprost ani w sposób dorozumiany, dotyczących
Programu Partnerskiego, a także usług i informacji dostępnych poprzez Program Partnerski.

10.2. Raccoon nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, obrażenia ani straty gospodarcze
wynikające z korzystania z Programu Partnerskiego. W przypadku, gdyby jakakolwiek część
Programu Partnerskiego spowodowała szkodę lub niedogodność po stronie Podmiotu
Partnerskiego lub jakiejkolwiek osoby zgłaszającej roszczenia za pośrednictwem Podmiotu
Partnerskiego, Podmiot Partnerski ponosi pełną odpowiedzialność i koszty związane z taką
szkodą lub niedogodnością.

10.3. Podmiot Partnerski zwolni z odpowiedzialności i zabezpieczy Raccoon, członków jej
zarządu, kadry kierowniczej, pracowników, przedstawicieli, spółki zależne i osoby trzecie na
wypadek wszelkich strat, szkód, zobowiązań, roszczeń, wyroków, rozliczeń, kar pieniężnych,
kosztów i wydatków (w tym zasadnych wydatków i kosztów prawnych, kosztów prowadzenia
dochodzenia itp.) wynikających lub związanych z działalnością Podmiotu Partnerskiego lub
osoby trzeciej lub ich uczestnictwem w Programie Partnerskim.

10.4. Podmiot Partnerski potwierdza, że jego udział w Programie Partnerskim nie stoi w
sprzeczności z żadnymi obowiązującymi go umowami lub porozumieniami, a Podmiot
Partnerski jest uprawniony do korzystania i udzielenia nam prawa do korzystania ze Znaków
Podmiotu Partnerskiego.

10.5. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYTKOWANE PRZEZ PAŃSTWA POWIĄZANE
NARZĘDZIE.   Raccoon nie będzie odpowiedzialna za żadne awarie ani błędy spowodowane
niewłaściwym działaniem lub przerwami w działaniu Powiązanego Narzędzia.

11. Zmiany

11.1. Raccoon może, wedle własnego uznania, w dowolnym czasie zmienić lub zmodyfikować
niniejszą Politykę Programu Partnerskiego, za pisemnym zawiadomieniem przekazanym
Podmiotowi Partnerskiemu z racjonalnym wyprzedzeniem.

11.2. W przypadku, gdy jaka taka zmiana będzie dla Podmiotu Partnerskiego nieakceptowalna,
jedynym dostępnym mu środkiem będzie rezygnacja z udziału w Programie Partnerskim. Dalsze



uczestnictwo Podmiotu Partnerskiego w Programie Partnerskim będzie oznaczać wiążącą
akceptację przez niego zmian w Programie.

12. Postanowienia różne

12.1. Podmiot Partnerski zapewnia i oświadcza, że jego działania i udział w Programie
Partnerskim są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, zasadami i wszelkimi
obowiązującymi w danym czasie wymogami organów państwowych. Raccoon zastrzega sobie
prawo do zakończenia udziału Podmiotu Partnerskiego w Programie Partnerskim w przypadku,
gdy Raccoon ustali, wedle własnego uznania, że działania lub udział Podmiotu Partnerskiego w
Programie Partnerskim są sprzeczne z prawem, jakimikolwiek regulacjami lub zasadami.

12.2. Niniejsza Polityka Programu Partnerskiego stanowi całość porozumienia pomiędzy
Raccoon a Podmiotem Partnerskim dotyczącego Programu Partnerskiego. Niniejsza Polityka
Programu Partnerskiego zastępuje wszelkie porozumienia pomiędzy stronami, a żadna ze Stron
nie będzie związana zapewnieniami ani oświadczeniami innymi niż zawarte w niniejszej Polityce
Programu Partnerskiego.

12.3. Wszelkie spory związane z niniejszą Polityką Programu Partnerskiego będą rozstrzygane
zgodnie z prawem polskim.

12.4. W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszej Polityki okaże się nieważna lub
niewykonalna zgodnie z obowiązującym prawem, postanowienie nieważne lub niewykonalne
zostanie zastąpione przez postanowienie ważne i wykonalne o treści możliwie najbardziej
zbliżonej do pierwotnego zamiaru stron wyrażonego w postanowieniu uznanym za nieważne i
niewykonalne, a pozostała część niniejszej Polityki pozostanie w mocy.

12.5. Podmiot Partnerski nie sceduje ani nie przeniesienie swoich praw ani obowiązków
wynikających z niniejszej Polityki, w tym z powodu połączenia, restrukturyzacji, sprzedaży
wszystkich lub istotnej części swoich aktywów, zmiany kontroli lub z mocy prawa, bez
uprzedniej zgody Raccoon. Raccoon może przenieść niniejszą Politykę Programu Partnerskiego
na swój podmiot powiązany w przypadku połączenia, restrukturyzacji, sprzedaży wszystkich lub
istotnej części swoich aktywów, zmiany kontroli lub z mocy prawa.

12.6. Żadne z postanowień niniejszej Polityki Programu Partnerskiego, ani wyrażonych wprost
ani dorozumianych, nie na ma celu przyznania ani nie przyznaje żadnej osobie ani podmiotowi
(innemu niż strony niniejszej Polityki) żadnych praw, korzyści ani środków prawnych o
jakimkolwiek charakterze z tytułu lub na mocy niniejszej Polityki.

12.7. Zawarcie umowy następuje poprzez akceptację warunków niniejszej Polityki Programu
Partnerskiego przez Podmiot Partnerski wyrażoną poprzez podanie w Powiązanym Narzędziu
danych bankowych Podmiotu Partnerskiego.


